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Kérdések:
1. A képviselő-testület szabályozta a lakott terület feletti drón használatot. Több panaszt
kapott, hogy egyes területeken drón repked. Többen ezt úgy érezték, hogy a magánszférájukat
ez sérti. Kérdése, hogy drónhasználatra adtak e ki engedélyt Békés belterületén? Kimondottan
ez a Lánc utca környéke. Ha adtak ki engedélyt milyen célból?
2. Polgármester úrnak az SZMSZ 39. §-a szerint tájékoztatnia kell a képviselő-testületet ha
bármilyen vizsgálat folyik. Az ÁNTSZ ellenőrizte a hajléktalan szállót és az előírt
feltételeket. Szeretné tudni miket tartalmazott az ellenőrzés. Illetve polgármester úr ellenőrzi,
vagy ellenőrizteti a tárgyi feltételek meglétét. Az ÁNTSZ is több mindent kifogásolt. Különös
tekintettel a pályázatban vállalt feltételekre.
3. A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban többen megkeresték, hogy kinek
dolgoznak? Az önkormányzatnak, a BKSZ Kft.-nek, vagy egyéb vállalkozóknak? Szeretné
tudni ez, hogyan van szabályozva irányítva? Hogyan kötnek velük szerződést?
Tisztelt Képviselő Úr!
Válaszok:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pilóta nélküli légijármű repültetési
hozzájárulás feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-nak
rendelkezései alapján hozzájárulást köteles kérni az, aki a 2. §-ban foglalt területek felett
(Békés város közigazgatási határán belül a lakott területek) pilóta nélküli légi járművet kíván
repültetni. A hozzájárulást Békés város polgármestere adja ki. Igen, kettő önkormányzati
hozzájárulás került kiadásra Békés város közigazgatási területén belüli lakott terület feletti
modellrepültetéshez hobbi, illetve kereskedelmi célra.
2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Sznyr.) 36. § (1) bekezdése alapján a működést engedélyező szerv
a) otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás és területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatás esetén legalább évente,
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b) időszakos férőhelyek esetén a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett működési
időszakban, az időszakos férőhelyek több évre történő bejegyzése esetén legalább
kétévente,
c) az a) és b) pontban nem említett esetben legalább kétévente
hivatalból ellenőrzi, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban
foglaltaknak megfelelően működik-e (a továbbiakban: rendes ellenőrzés).
Előző jogszabályhely c) pontja alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály), mint működést engedélyező szerv 2015.
szeptember hó 15-17. napjain rendes ellenőrzést végzett a Békési Kistérségi
Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) fenntartásában működő Békés Városi
Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: BVSZSZK) által nyújtott szolgáltatások
vonatkozásában.
Az Sznyr. 39. § (2) bekezdése értelmében a működést engedélyező szerv szociális étkeztetés,
nappali szociális ellátás, bentlakásos szociális intézményi ellátás, az Szt. 75. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatás esetén, illetve ha az Szt. 75. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó engedélyes maga
nyújtja, továbbá családi napközi, alternatív napközbeni ellátás, bölcsőde, hetes bölcsőde,
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon és utógondozó otthon
esetén – a rendes ellenőrzést megelőzően legalább tizenöt nappal – ellenőrzés lefolytatása
céljából megkeresi a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt.
A Főosztály 2015. augusztus hó 27. napján kelt, BE/34/1190-1/2015. ügyiratszámú
végzésével szakhatóságként - többek között - megkereste a Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatalát, hogy saját hatáskörben eljárva folytassa le a BVSZSZK által
nyújtott szolgáltatások hatósági ellenőrzését
• népegészségügyi feladatkörében
• élelmiszer-ellenőrző feladatkörében
• építésügyi feladatkörében.
A Képviselő Úr által felvetett kérdés az 5630 Békés, Farkas Gyula utca 3. szám alatt található
telephelyen nyújtott hajléktalan személyek nappali ellátását érinti, ahol a Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban:
Népegészségügyi Osztály) a Főosztály tervszerű, rendes ellenőrzésének keretein belül
folytatott le hatósági ellenőrzést. Az erről készült jegyzőkönyv jelen válaszhoz csatolásra
került.
A jegyzőkönyv a Társulás részére nem került megküldésre, egy példány a BVSZSZK részére
lett átadva. A jegyzőkönyv megállapításai szerint tisztasági festés indokolt, melynek
határidejét 2015. december hó 15. napjával jelölték meg.
A Népegészségügyi Osztály nem vizsgálhat személyi- és tárgyi feltételeket, az a Főosztály
feladat- és hatáskörébe tartozik. A Társuláshoz 2015. szeptember hó 23. napján érkezett
jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza a Napkelte hajléktalan személyek nappali melegedője
vonatkozásában a személyi- és tárgyi feltételekről:
„Szakmai létszám: A nappali melegedőben ellátható személyek száma 20 fő. A szakmai
rendelet 2. sz. melléklete II. 1. E) pontja értelmében 1 fő szociális segítő (tárgyévet megelőző
év napi átlagforgalma alapján minden 50 ellátottanként) alkalmazása szükséges. A szakmai
létszám megfelelő.
Szakképzettség: A szakképzettségi arány megfelel a jogszabály által előírt 80%-nak.”
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„A nappali melegedőben biztosított, a közösségi együttlétre alkalmas helyiség (kb. 20 m2),
amely egyben a pihenésre alkalmas helyiség is, melyben elhelyezésre került egy darab
fertőtleníthető ülőgarnitúra, asztalok, székek. a közösségi helyiséggel egy légtérben került
kialakításra az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló étkező, melyben a
főzéshez szükséges eszközök biztosítottak. A személyi tisztálkodásra alkalmas helyiség
nemenként biztosított, szükség esetén a tisztálkodás eszközeit az intézmény biztosítja. A
személyes ruházat tisztítására a szükséges eszközök rendelkezésre állnak, úgy, mint 2 db
automata mosógép, 1 db szárítógép, a mosóport, öblítőt az intézmény szükség szerint
biztosítja.”
A nappali melegedőben és a hajléktalanok átmeneti szállásain egyes területeket (konyha,
folyosó, szeméttárló) körülbelül kéthavonta festenek, az intézmény jellegéből adódóan e
tevékenységet szinte folyamatosan lehetne végezni. A folyosón a festék lepergését az egyik
mosdó hibás bekötése okozta, mely javításra kerül, a fal kiszáradása után történik majd a
festés, amely határidőre készen lesz.
Az SZMSZ 39. §-a alapján a polgármester köteles a Képviselő-testületet írásban tájékoztatni
az Önkormányzat alaptevékenységével kapcsolatban lefolytatott vizsgálatok, ellenőrzések,
hatósági határozatok megállapításairól, ezen kötelezettségének az Önkormányzatot érintő
döntés közlésétől számított 30 napon belül, legkésőbb az azt követő soros képviselő-testületi
ülésén köteles eleget tenni.
A Főosztály jegyzőkönyve Képviselő Úr interpellációjának előterjesztését követő napon,
2015. szeptember hó 23. napján, postai úton érkezett meg a Társulás részére. E jegyzőkönyv
hiánypótlási kötelezettséget nem írt elő, elmarasztaló megállapítás nem történt. A hatósági
ellenőrzést azonban nem a Főosztály jegyzőkönyve zárja le, hanem az annak alapján, illetve a
felkért szakhatóságok vizsgálata alján készült jegyzőkönyvek tapasztalatait összegző döntés
kerül megszövegezésre. A Főosztály eljárása jelenleg folyamatban van.
A jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a dolgozók szakképesítése és létszáma megfelel a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben foglaltaknak. A személyi- és tárgyi
feltételek megvalósulását a BVSZSZK igazgatója folyamatos figyelemmel kíséri.
Az ellenőrzésről a fenntartó Társulás részére kell beszámolni, a Képviselő-testület
munkaterve szerint a BVSZSZK szakmai munkájáról szóló beszámoló minden év március
hónapban kerül a Képviselő-testület elé, amely beszámoló mindig kiterjed az intézményben
végzett ellenőrzésekre. A 2016. év márciusában előterjesztendő tájékoztató tartalmazni fogja
jelen rendszeres ellenőrzés megállapításait, kiterjedve a hajléktalan személyek nappali
ellátására, annak ellenére, hogy az nem tartozik az önkormányzat alaptevékenységei közé,
önként vállalt szociális szakellátásnak minősül.
A Népegészségügyi Osztály pályázatban vállalt feltételek vizsgálata vonatkozásában szintén
nem rendelkezik feladat- és hatáskörrel. A TIOP zárómonitoring 2015. július 15-én volt, az
eszközök leltárjával kapcsolatosan nem volt kifogás, az eszközök telephely bejárás során
jelenleg is megtekinthetők.
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3. A BKSZ Kft. ügyvezetőjétől az alábbi tájékoztatást kaptuk kérdéseivel kapcsolatban:
„A városban tudomásunk szerint Békés Város Önkormányzata mellett a Vízügyi Igazgatóság
és a Békési Szociális Szövetkezet foglalkoztat közfoglalkoztatottakat. Békés Város
Önkormányzatánál közfoglalkoztatásban foglalkoztatottakkal az Önkormányzat köti a
határozott idejű munkaszerződést, mely alapján a munkáltatói jogokat Békés Város
Polgármestere gyakorolja. Az Önkormányzat által végzett közmunka programoknak kettő
csoportja van: a mintaprogramok illetve a huzamosabb jelegű programok. Az első csoportban
az előre meghatározott programok megvalósítása történik pl. helyi sajátosságra épülő program
(hálófonás, járdalap gyártás stb.), mezőgazdasági program, illegális hulladéklerakások
megszüntetése program stb. A második csoportban a lehetőségek tárháza széles itt nincsen
megszabva, hogy milyen munkákat végeztetünk el. Ebbe a csoportba tartozó személyek pl.
épület karbantartásokat, közterület tisztántartást és egyéb hasznos város érdekét szolgáló
feladatokat látnak el. Békés Város Önkormányzata (mint Megrendelő) és a BKSZ Békési
Kommunális és Szolgáltató Kft. (mint Vállalkozó) 2015. április 1. napján vállalkozási
szerződést kötött a városüzemeltetési feladatok ellátására. A szerződés 6. pontja alapján a
Vállalkozó feladatát képezi Békés Város Önkormányzata közfoglalkoztatási feladatainak
szervezése, amely alapján a munka irányítását (utasítási, ellenőrzési jogok gyakorlása) a
BKSZ Kft. látja el.
És itt szeretném hangsúlyozni, hogy a programok ellenőrzése többrétű és nagyon alapos, egy
ellenőrzés során megszokott jeleni a Belügyminisztérium munkatársa, a Békés Megyei
Kormányhivatal Megyei Foglalkoztatási Központjának munkatársai, illetve a Békés Megyei
Kormányhivatal Békési Járási Kormányhivatal Foglalkoztatási osztályának munkatársa is. Az
ellenőrzések során szabálytalanságot nem állapítottak meg. És mindenkit szeretnénk
megnyugtatni, hogy a városban a közfoglalkoztatás az előírásoknak megfelelően történik és
minden ebben résztvevő személy a város szebbé és jobbá tételén dolgozik, hogy városunk az
itt élők számára minél élhetőbb legyen, ellentétben azokkal akik folyamatosan azon vannak,
hogy téves információval félre vezessék a lakosságot.”

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2015. október 16.

Izsó Gábor
polgármester
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